FOCUSGALLERY Dindi van der Hoek

Dualiteit onder water
Dindi van der Hoek (1976) fotografeert al tien jaar onder
water en maakt zowel de achtergronden als de kleding
van haar modellen zelf. Vroeger kwamen haar foto’s
volledig onder water tot stand, in een buitenzwembad
voor het helderste licht, maar voor haar jongste werk
komt zij steeds meer boven water. “Onder water heb je
last van verminderde kleurweergave, zwemen, zweefvuil en andere vertroebeling”, zegt ze. “Je kunt er niet
flitsen, dus ben je aangewezen op hoge ISO-waarden
om alles goed belicht te krijgen. Daardoor treedt ruis
op in de donkere partijen. De scherpte, helderheid en
kleurweergave lieten in mijn foto’s te wensen over,
waardoor de kleding en achtergronden niet goed tot hun
recht kwamen. Daarom fotografeer ik tegenwoordig
eerst onder water en maak het beeld dan boven water
nog een keer. Beide foto’s combineer ik in Photoshop en
zo krijg ik het beste van twee werelden: de sfeer van het
onderwaterbeeld en de technische perfectie van een
foto in heldere omstandigheden. Deze foto’s kan ik
groot afdrukken zonder kwaliteitsverlies.”
Dindi van der Hoek bedenkt van tevoren hoe haar foto’s eruit komen te zien. Ze maakt conceptuele schetsen en neemt de poses met haar modellen door. “Ik
maak maar twee projecten per jaar en als ik zonder
plan ga fotograferen, levert dat beelden op die teveel
op elkaar lijken. Daarom probeer ik van tevoren al op
variatie aan te sturen. Als je alles van tevoren bedenkt,
kan het resultaat steriel worden. Dat is een reden
waarom ik onder water blijf fotograferen, want onder
water ontstaan vaak dingen die je niet van tevoren kunt
bedenken, waardoor er de typerende spiegelingen en
deformaties ontstaan. Zo breng ik improvisatie en de
kracht van het toeval terug in mijn foto’s.”
De beelden van Dindi van der Hoek lijken op het eerste gezicht oogstrelend en sprookjesachtig, maar bij
nadere beschouwing komt vaak een diepere, donkere
betekenis bovendrijven. De foto Les Pattes du Loup (De
poten van de wolf) lijkt een sereen beeld van iemand
die onder water zweeft, maar de betekenis verandert
als je ziet dat zij door wolfsklauwen naar boven wordt
getrokken. “Met die foto wilde ik weergeven dat dingen
niet zijn wat ze lijken: het is een sprookje dat weliswaar goed afloopt, maar ik wil ermee waarschuwen dat
iemand die zich betrouwbaar voordoet, niet altijd daadwerkelijk te vertrouwen is.” Dindi van der Hoek streeft
bewust naar deze dubbele interpretatiemogelijkheid.
“Dualiteit en innerlijke tegenstrijdigheid zij thema’s
die me aantrekken. Omdat water vaak werkt als een
spiegel, kan ik ze uitstekend uitdrukken met fotografie
onder water.”
In de foto Ego Libido komt dualiteit op een andere
wijze tot uiting. “Op de innerlijke zoektocht naar mijn
betere ik ben ik erachter gekomen dat de betere kant
van jezelf niet kan bestaan zonder een duistere kant.
Die laatste is alleen al nodig voor het contrast. Met de
foto Ego Libido wil ik deze acceptatie van de donkere
kant van jezelf weergeven.”
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